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PIETER LENS
Pieter Lens is dé specialist in karaktervolle buitenprojecten. Pieter Lens staat 
garant voor kwalitatieve materialen en een persoonlijke beleving. Door goed te 
luisteren en jouw wensen in een persoonlijk ontwerp te gieten, zorgen we voor de 
juiste oplossing in de vorm van een uniek maatwerkproject vervaardigd in eigen 
atelier. Jouw buitenproject met oog voor detail.

Jouw buiteninrichting upgraden, dat doe je niet elke dag. De buitenprojecten van 
Pieter Lens worden geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen. Zo is ieder 
buitenproject uniek en past deze perfect bij de stijl van uw woning en tuin. Met 
onze passie voor hout maken wij al onze projecten op maat in ons  eigen atelier. 
Dit is terug te zien in het eindproduct namelijk buitenprojecten van de hoogste 
kwaliteit waar u jarenlang van kunt genieten.

Pieter luistert naar jouw wensen en zet deze om in concrete plannen. 
Of je nu houdt van gemoedelijk tijdloos, verfijnd minmatistisch of karaktervol 
modern:  Pieter Lens zorgt voor de ultieme buitenbeleving op maat.

P
IE

TE
R

 L
E

N
S



JOUW BUITENPROJECT OP MAAT
De uitstraling van jouw buitenproject bepalen zodat dit qua stijl en kleur 
mooi aansluit met de woning is geen evidentie. Aan de hand van een 
ontwerp en persoonlijk advies zet Pieter jouw idee om in een tastbaar 
design. Het resultaat is een totaalconcept dat tot in het kleinste detail is 
afgewerkt. Strak of landelijk, Pieter Lens luistert naar jouw wensen en 
adviseert je in materialen en vormgeving.

BUITEN BELEVENPOOLHOUSES
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EEN STRAKKE
ALUMINIUM AFWERKING
Een aluminium afwerking is volledig op maat van jouw 
buitenleven. Door de grote verscheidenheid aan materialen 
personaliseren we het buitenproject volledig naar uw 
wensen.  
 
Waarom een aluminium afwerking?
• Een tijdloos ontwerp dat bij iedere woning past.
• Een strakke afwerking tot in de fijnste details.
• Keuze uit alle mogelijke RAL-kleuren.

EEN HART VOOR HOUT
Onze voorkeur gaat uit naar ecologische houtsoorten met een hoge 
natuurlijke duurzaamheid. Als circulaire grondstof zijn ze bijzonder 
geschikt voor design en architecturale toepassingen, zowel binnen als 
buiten.

In functie van het uit te voeren project kiezen we voor het juiste type 
hout. Bij Pieter Lens bent u zeker dat de juiste materialen gebruikt 
worden voor jouw specifiek project. Verwerkt in eigen atelier.



Hoe ziet jouw ideale buiten-
beleving er uit? Pieter Lens 
vertaalt jouw wensen in een 
uniek buitenproject met een 
ongeëvenaarde feeling voor 
design. Door in te spelen op 
de specifieke noden creëren 
we een meerwaarde aan 
jouw thuis.

HAARDEN
AIRCO/
VERWARMING INKLEDING

TAFELS/
BANKEN SAUNA JACUZZI

EEN OPTIMALE 
BUITENINRICHTING, 
OP MAAT VAN JOUW 
LEVENSSTIJL



POOLHOUSES
Ben je helemaal gewonnen voor de strakke stijl van een modern 
poolhouse? Vind je natuurlijke materiale een absolute meerwaarde?

Laat ons weten waar je al jaren van droomt, dan zorgen wij voor een 
beleving in eigen tuin.

Pieter Lenst ontwerpt en bouwt jouw poolhouse volledig naar wens.
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POOLHOUSE 
met welness & buitenkeuken



POOLHOUSE 
met welness & buitenkeuken



POOLHOUSE 
met ruimte loungehoek



POOLHOUSE 
& thuiskantoor



POOLHOUSE 
met unieke shutters



POOLHOUSE 
gemaakr rond een tuinhuis



BIJGEBOUWEN
Je hebt dringend ruimte nodig om wat tuinspullen, fietsen of ander
materiaal in kwijt te geraken. Jouw buiteninrichting upgraden, dat
doe je niet elke dag. De buitenprojecten van Pieter Lens worden
geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen. 

Zo is ieder buitenproject uniek en past deze perfect bij de stijl van 
uw woning en de tuin.
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BIJGEBOUW
tuinkantoor



BIJGEBOUW
buitenkamer



BIJGEBOUW
aanbouw



BIJGEBOUW
buitenkamer



BIJGEBOUW
welness



BUITEN BELEVEN
Jouw buiteninrichting voorzien van een warme en moderne touch?
Daar zorgt Pieter Lens voor. We zorgen voor een kenmerkende 
uitstraling van jouw leefomgeving.
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ACCENTWAND
organische lijnen



GEVELBEKLEDING 
van wand tot dak



SHUTTERS
materiaal & kleur naar keuze



POORTEN
warme afwerking



PIETER LENS
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www.pieterlens.be | info@pieterlens.be
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